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• Als tussenstap 

• Bundeling van alle uitgevoerde 
verkeerstudies (vaststellen 
ontwikkelprogramma’s)

• Bepaling onderzoeksgebied en methode

Integrale voorstudie

Presentator
Presentatienotities
Ontwikkelingen kijken afzonderlijk naar effectenVoorstudie om ontwikkelprogramma’s vast te stellen (soms meerdere scenario’s in de lucht)
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• Relaties zowel ruimtelijk als infrastructureel

• Ruimtelijke ontwikkeling:
- Planetenbaan (1) en Bisonspoor (5) hebben 

meeste invloed op het wegennet van 
Maarssenbroek, omdat: 
• Grootschaliger karakter dan de andere 

ontwikkelingen;

• Bij herontwikkeling is verkeerstoename lager;

• Relatie Haarijnseplas met overige ontwikkelingen 
is beperkt (De Heldinnenlaan).

Inzicht in de combinatie van infrastructurele- en ruimtelijke ontwikkelingen. 
Aanvullend onderzoek is wenselijk.

Uitkomsten integrale voorstudie

Presentator
Presentatienotities
Planetenbaan: 1.500 en 2.300 woningen met een commerciële plint Haagstede: omvang beperkt (140 woningen)Goodmann: herontwikkeling naar distr. Centrum (beperkte verkeerstoename)Bisonspoor:  890 woningen en winkels/kantorenHaarijnseplas: 690 woningen  Heldinnenlaan
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• Inzicht in de verkeerskundige effecten van de 
ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen

• Berekenen of de kruispunten in Maarssenbroek 
voldoende capaciteit hebben om in toekomstige 
situaties het verkeer te kunnen verwerken 

• Kwalitatief analyseren welke effecten er 
ontstaan op het gebied van verkeersveiligheid

• Adviseren welke mogelijke maatregelen 
kansrijk zijn om de knelpunten op te lossen

Mobiliteitsonderzoek Maarssenbroek
Ruimtelijke ontwikkelingen
1. Planetenbaan
2. Bisonspoor

Infrastructurele ontwikkelingen
3. Verplaatsen toerit Floraweg naar NRU
4. Kruispunten Burg. Waverwijnweg
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1
1

1
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4

4

Onderliggend wegennet dat in invloedgebied ligt 
van de ontwikkelingen

Presentator
Presentatienotities
Door ontwikkeling Haagstede mogelijke verplaatsing toerit NRU
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• Verkeersmodel Regio Utrecht (VRU) versie 3.4.  
- Basisjaar (2015) 
- Toekomstig jaar (2030)

• Verkeersmodel aangepast op basis van actueel programma van de ontwikkelingen (6 varianten)

• Inzicht in huidige en toekomstige verkeerstromen op werkdagen (maatgevend)
- Intensiteiten op wegvakniveau
- Kruispuntstromen

Onderzoeksmethode

Presentator
Presentatienotities
Punt 1: in verkeerskunde ’land’ wordt er veelal gewerkt met modellen om effecten inzichtelijk te maken.Punt 2: statisch verkeersmodel is een benadering van de werkelijkheid en de toekomstSubpunt 2: dus het verplaatsingsgedrag van het verkeer is niet per woning/bedrijf gesimuleerd. Punt 3. rekeninghoudend met de capaciteit van de wegen, bijv. snelheid en de kruispunten. Dus de snelweg is aantrekkelijker. 
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Variant Zichtjaar Programma 

1 2015 -

2 2015 Knip Maarssenbroekseslag

3 2030 Planetenbaan – scenario midden
Bisonspoor

4 2030
Knip Maarssenbroekseslag

Planetenbaan – scenario midden
Bisonspoor

5 2030 Planetenbaan – scenario hoog
Bisonspoor

6 2030 met knip 
Maarssenbroekseslag

Knip Maarssenbroekseslag

Planetenbaan – scenario hoog
Bisonspoor

De zes varianten

Presentator
Presentatienotities
Gebruik makend van het VRU (verkeersmodel regio Utrecht) 3.4
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Ruimtelijke ontwikkeling: Plantenbaan
• Definitief ontwikkelprogramma nog niet bekend

- Twee scenario’s, midden en hoog

• Programma: tussen de 1.500 en 2.300 woningen met een 
commerciële plint 

• Voor de Planetenbaan & Kwadrant is het VRU 
verfijnd:
- Ieder perceel heeft een eigen aansluiting op het 

gemeentelijk wegennet 
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• Ontwikkelprogramma bekend, 1 ontwikkelscenario

• Programma
- Toevoegen van extra winkels en kantoren
- Toevoegen van 890 woningen

Ruimtelijke ontwikkeling: Bisonspoor
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Effecten op netwerkniveau
Invloed ruimtelijke ontwikkelingen op het verkeersnetwerk

1. Er is een toename op de N230 (tussen 1.400 en 1.800 
mvt/etmaal). Relatief gezien is de toename gering (1 – 2%)

2. De Ruimteweg en Amsterdamseslag hebben een toename tussen 
de 1.200 en 1.800 motorvoertuigen per etmaal nabij NRU. Een 
toename van 10 procent

3. Toename ten gevolge van Bisonspoor circa 1.000 mvt/etmaal 

4. Toename Kometenweg beperkt (circa 300-500 mvt/etmaal)
Ontsluiting Planetenbaan midden & zuid meer focus op 
Meteorenweg (toename 1.000-1.500 mvt/etmaal).

1

2

3 1

2 4

3

Presentator
Presentatienotities
Zuilense Ring 40.000-45.000 mvt/etmaal per richting
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Effecten op netwerkniveau
Knip Maarssenbroekseslag

• Er rijden tussen de 4.500 (2015) en 5.300 (2030) mvt/etmaal over de 
Maarssenbroekseslag vanaf de Floraweg

In hoofdlijnen verspreidt het verkeer zich via drie routes:

1. Richting Zuilense ring, toename circa 1.800 motorvoertuigen per 
etmaal

2. Richting Lageweidseslag en de Atoomweg, toename circa 950 
motorvoertuigen per etmaal

3. Via Heldinnenlaan richting N230/A2, toename circa 1.000 
motorvoertuigen per etmaal (verdubbeling)

1

2

3

Presentator
Presentatienotities
Toename Maarssenseweg (500)Vanuit Boomstede rechtsom via Ruimteweg (400)Vanuit Bloemstede rechtsaf via burg. Waverijnweg (1-2 minuten extra)
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Kruispuntanalyse
• Kruispunten zijn maatgevend voor de afwikkeling van het 

verkeer. Effect bepaald op de volgende kruispunten:
1. Floraweg/Burg. Waverijnweg

2. Ruimteweg/Burg. Waverwijnweg

3. Ruimteweg/Kometenweg

4. Kometenweg/Maarssenbroeksedijk

5. Maarssenbroeksedijk/Nijverheidsweg

6. Ruimteweg/Maarssenbroekseslag

• Huidige kruispuntvormgeving zijn doorgerekend

• Kruispunttellingen zijn uitgevoerd bij elk kruispunt

• Kruispunten beoordeeld op cyclustijd of wachttijd
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Resultaten kruispuntanalyse

1

2

3

1

2
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6

• Zichtjaar 2030

• Ruimtelijke ontwikkelingen

• Met/zonder knip Maarssenbroekseslag

Nr. Kruispunt Ochtend Avond
1 Floraweg/Burg. Waverijnweg Goed Goed
2 Ruimteweg/Burg. Waverwijnweg Goed Goed
3 Ruimteweg/Kometenweg Goed Goed
4 Kometenweg/Maarssenbroeksedijk Goed Goed
5 Maarssenbroeksedijk/Nijverheidsweg Goed Goed
6 Ruimteweg/Maarssenbroekseslag Goed Overbelast

Presentator
Presentatienotities
Kruispunten berekend voor zichtjaar 2030 Ruimtelijke ontwikkelingen meegenomenZowel met/zonder knip Maarssenbroekseslag.
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KP6 Ruimteweg/Maarssenbroekseslag
• Avondspits voldoet niet. De cyclustijd is te hoog.
• Gemeente voornemens om doorgaande richting (naar Planetenbaan) onmogelijk te maken.
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Conclusies
1. Knip van de Maarssenbroekseslag leidt tot gewijzigde 

verkeersstromen. 

Grofweg verdeeld het verkeer (circa 5.000 mvt/etmaal) 
zich over de: 

1. Ruimteweg (circa 1.800)
2. Floraweg/Atoomweg (circa 950)
3. De Heldinnenlaan (circa 1.000) 

1

2

3

Presentator
Presentatienotities
Toename Maarssenseweg (500)Vanuit Boomstede rechtsom via Ruimteweg (400)
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Conclusies
2. Bisonspoor: toename verkeer (circa 1.000 mvt/etmaal) in vergelijking tot autonoom 2030. 
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Conclusies
3. Planetenbaan & Kwadrant: een grotere toename 

(circa 2.000 mvt/etmaal in beide richtingen). 

Deze toename is met name waarneembaar bij de 
Ruimteweg, Amsterdamseslag, Maarssenbroeksedijk
en de Meteorenweg. 1

2

3 1

2 3
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Conclusies
4. Op kruispuntniveau voldoende capaciteit om te verkeer te kunnen verwerken in de huidige en 

toekomstige situatie. Ook in de zwaarste scenario’s.

Aandachtspunt is het kruispunt Ruimteweg/Maarssenbroekseslag. Dit kruispunt heeft nu 
voldoende capaciteit, maar in de toekomst komt de cyclustijd boven de 90 seconden. 
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